Projekt „ Mój cel - zatrudnienie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POWR.01.02.01-10-0068/17-00Proj Projekt „MÓJ CEL-ZATRUDNIENIE”
Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM

Beneficjent

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Czas trwania projektu

01.07.2018 – 31.08.2019
WYPEŁNIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU

1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Płeć (zaznaczyć x)

 Kobieta

4. Wiek w chwili
przystąpienia do
projektu

 Mężczyzna
5. PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6. Kraj
7. Wykształcenie
(zaznaczyć x)

 brak

 podstawowe

 gimnazjalne

 ponadgimnazjalne1

 policealne

 licencjackie

 magisterskie

 doktoranckie

8. Zawód wyuczony
Dane kontaktowe:
1. Województwo
3. Gmina

łódzkie

2. Powiat
4. Miejscowość
6. Nr budynku/lokalu2

5. Ulica
7. Kod pocztowy

8. Telefon kontaktowy

9. Adres e-mail
Aktualny status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednio x):
1. Osoba bierna zawodowo3

 TAK
4

 NIE

 TAK data

 NIE

3. Osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy 4 od
dnia:

 TAK data

 NIE

4. Jestem osobą młodą bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu
i szkoleniu - kategoria NEET 5

 TAK

 NIE

5. Nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i nie
brałem/am udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze
środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.5

 TAK

 NIE

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

od dnia:
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Dane dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio x):
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia 6

 TAK

 NIE

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  TAK

3. Osoba z niepełnosprawnościami

7

 TAK

4. Osoba z niepełnosprawnością:

 lekka

5. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

 TAK

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI
 NIE

 NIE

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

 umiarkowana

 NIE

 znaczna

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku
18 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), są bierne
zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, z wyłączeniem
grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj:

osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu)

osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
(do 2 lat po opuszczeniu)

osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu)

osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze (do 2 lat po ich opuszczeniu)

matki przebywające w domach samotnej matki;

osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze; zakłady poprawcze lub
schroniska dla nieletnich (do 2 lat po ich opuszczeniu)

osoby które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po ich opuszczeniu)
Oświadczam, iż nie jestem osobą, która przynależy do grupy wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.1
POWER ww. powyżej.

 TAK
 NIE
Uwaga, w
przypadku
zaznaczenia
TAK osoba nie
może zostać
uczestnikiem
projektu
 TAK

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, oświadczam, iż dane podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz
w Oświadczeniach projektu „Mój cel - zatrudnienie” (zał. 2, 3, 4, 5 stanowiących uzupełnienie
i integralną część „Formularza zgłoszeniowego”), są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w projekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz w załącznikach są zgodne z
prawdą.
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam/nie posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam z pełni praw publicznych.

................................................
Miejscowość, Data

........................................................................
Czytelny podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu
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1

Wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum
ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
2
W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość
3
Osoba bierna zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Studenci studiów stacjonarnych
nie mogą być kwalifikowani do projektów. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
4
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla
bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby
bezrobotne.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy

dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
5
Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu - osoba, która nie uczy się ani nie szkoli. W przypadku
projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie uczestniczy
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako
kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również
kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym).
Natomiast osobę nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy
zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie
ostatnich 4 tygodni.
6
Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak
Romowie):
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do
mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska,
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska,
romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
7
Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia
8
Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej:
Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech
wykazanych we wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez
osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych
składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać
niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia
wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:

osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1)
będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,

byli więźniowie,

narkomani,

osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,

osoby z obszarów wiejskich.
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu
wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach
(dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się
w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może
zostać rozszerzony przez projektodawcę.
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